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MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE 
FISCALA 
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE 
SATU MARE  

                                                      Compartimentul solutionare contestatii  
      Tel.  0261-768.771,  int. 503,  fax  0261-732.115 

             

 
 
 

DECIZIA NR. …………/……….2009 
privind soluţionarea contestaţiei  depusa de 
doamna X din loc.  …….., jud. Satu Mare 

inregistrata la Direcţia Generala a Finanţelor Publice Satu Mare 
sub nr…………...2008 

 
 

Directia Generala a Finantelor Publice Satu Mare a fost sesizata de X din loc.  
Tarna Mare, jud. Satu Mare prin Y din loc. Satu Mare, jud. Satu Mare, in calitate de 
imputernicita a petentei, prin contestatia nr………….2008, formulata impotriva Deciziei 
de restituire nr…………...2008 intocmita de Administratia Finantelor Publice Satu Mare. 

Y are domiciliul in localitatea Satu Mare, …………., jud. Satu Mare. CNP 
…………... 

Contestatia este formulata de Y, in calitate de imputernicita a doamnei X, 
domiciliata in ………e nr.4, jud. Satu Mare, CNP ……………….. 

La dosarul contestatiei este anexata procura si incheiere de autentificare 
nr…………..din 14.08.2008, care constituie dovada de imputernicit a contestatoarei, in 
conformitate cu prevederile art.206 alin.(1) lit.e) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala: 
   “ART. 206 
     Forma şi conţinutul contestaţiei 
     (1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde: 
    (…) 
     e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila în 
cazul persoanelor juridice. Dovada calităţii de împuternicit al contestatorului, persoană 
fizică sau juridică, se face potrivit legii.” 

Contestatia a fost depusa in termenul legal prevazut de art.205 alin.(1), Titlul IX 
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“Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale” din 
Ordonanta Guvernului nr.92/24.12.2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
 Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.205, art.207 alin.(1) 
si art.209 alin.(1) Titlul IX “Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor 
administrative fiscale” din Ordonanta Guvernului nr.92/24.12.2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Directia Generala 
a Finantelor Publice Satu Mare este legal investita sa se pronunte asupra cauzei.      
  
 Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei. 
 
 I. Y din loc. Satu Mare, jud. Satu Mare in calitate de imputernicita a petentei X din 
loc.  Tarna Mare, jud. Satu Mare, prin contestatia nr…………..2008 contesta Decizia de 
restituire nr……………..2008 intocmita de Administratia Finantelor Publice Satu Mare 
taxa pe poluare pentru autovehiculul marca DACIA, tip PAPUC, pe considerentul ca taxa 
pe poluare de restituire a fost stabilita in mod eronat in cuantum de 0 lei.  
 

II. Prin Decizia de restituire nr……………….2008 intocmita de Administratia 
Finantelor Publice Satu Mare organul fiscal a stabilit diferenta intre taxa speciala pentru 
autoturisme si autovehicule si taxa pe poluare pt. autovehicule a fost stabilita in cuantum 
de 0 lei.  
  
 III. Luand in considerare sustinerile contestatoarei, documentele existente la 
dosarul cauzei, precum si actele normative in vigoare, se retin urmatoarele:  
 
 Cauza supusa solutionarii este de a stabili daca Decizia de restituire 
nr…………..2008 este emisa corect de Administratia Finantelor Publice Satu Mare, in 
conditiile in care taxa pe poluare datorata pentru autovehiculul achizitionat este mai 
mare decat taxa speciala achitata.  
 
           In fapt, in data de ……………, potrivit chitantei nr…………., contribuabilul Z, 
CNP ……………., a achitat suma de ………… lei, reprezentand  taxa speciala auto  la 
prima inmatriculare. 
 Prin cererea inregistrata la A.F.P. Satu Mare sub nr………...2008, contribuabila X, 
in calitate de mostenitoare a contribuabilului Z, solicita restituirea diferentei intre suma 
achitata anterior cu titlu de taxa speciala si cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor 



 3

privind taxa pe poluare pentru autoturismul DACIA, tip PAPUC. La dosarul contestatiei 
este atasat certificatul de mostenitor nr……/2008 din 13.08.2008. 
 In baza referatului de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule inregistrat sub 
nr…………..2008, prin care a fost determinate taxa pe poluare datorata de X, in calitate 
de mostenitoare a contribuabilului Z, in suma de …………. lei, organul fiscal a emis 
Decizia de restituire nr………….2008, prin care s-a stabilit o diferenta intre taxa speciala 
achitata pentru autoturisme si autovehicule si tax ape poluare pentru autovehicule in suma 
de 0 lei. 
  

In drept, contestatia isi gaseste solutionarea in prevederile art.4 si art.11 din 
O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule: 

“ART. 4 
    Obligaţia de plată a taxei intervine: 
     a) cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în România (…)” 

“ART. 11 
     Taxa rezultată ca diferenţă între suma achitată de contribuabil în perioada 1 
ianuarie 2007-30 iunie 2008, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule, 
şi cuantumul rezultat din aplicarea prezentelor prevederi privind taxa pe poluare pentru 
autovehicule se restituie pe baza procedurii stabilite în normele metodologice de 
aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.” 
 
 In conformitate cu dispozitiile pct.4.1, pct.4.2 si 4.5 din O.A.N.A.F. nr. 986 din 30 
iunie 2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru 
autovehicule: 
    “4.1. În vederea restituirii sumelor reprezentând diferenţa dintre taxa specială 
pentru autoturisme şi autovehicule plătită în perioada 1 ianuarie 2007-30 iunie 2008 şi 
taxa pe poluare pentru autovehicule, rezultată din aplicarea prevederilor ordonanţei, la 
solicitarea compartimentului cu atribuţii în domeniul colectării creanţelor fiscale, însoţită 
de documentaţia depusă de contribuabil, compartimentul de specialitate procedează la 
calcularea taxei pe poluare. 
     4.2. Pe baza elementelor de calcul prevăzute de ordonanţă şi de normele 
metodologice, compartimentul de specialitate stabileşte taxa şi întocmeşte Referatul de 
calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 
la ordin. 
   (…) 

“ 4.5. Compartimentul cu atribuţii în domeniul colectării creanţelor fiscale 
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întocmeşte decizia de restituire a diferenţei dintre taxa specială pentru autoturisme şi 
autovehicule achitată de contribuabil şi taxa pe poluare stabilită potrivit dispoziţiilor 
legale în vigoare. Procedura de restituire a diferenţei este prevăzută la art. 6 din normele 
metodologice.” 

 
 Potrivit dispozitiilor art.6 din H.G. nr.686/2008 privind aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2008 pentru 
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule: 

“ART. 6 
     (1) Atunci când taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule plătită în 
perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2008, potrivit prevederilor art. 214^1-214^3 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este 
mai mare decât taxa pe poluare rezultată din aplicarea prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, calculată în lei la cursul de schimb valutar aplicabil la 
momentul înmatriculării autovehiculului în România, contribuabilul poate solicita 
restituirea sumelor reprezentând diferenţa de taxă plătită. 
     (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se restituie, la cererea contribuabilului, persoană 
fizică sau juridică, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
     (3) Pentru restituirea sumelor, contribuabilul va depune o cerere de restituire la 
organul fiscal competent în administrarea acestuia, prevăzut la art. 3 alin. (1). Modelul 
cererii este prevăzut în anexa nr. 3. 
     (4) La cererea de restituire se anexează, în original sau în copie, documentul 
doveditor al plăţii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, respectiv chitanţa 
fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii 
acesteia, precum şi copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de 
înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.  (…)” 
 
 Avand in vedere prevederile legale mai sus mentionate, rezulta ca, in cazul in care 
taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule platita in perioada 01 ianuarie 2007 – 30 
iunie 2008, este mai mare decat taxa pe poluare, contribuabilul poate solicita restituirea 
sumelor reprezentand diferenta de taxa platita. 
 
 Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, reiese ca urmare cererii 
inregistrata la A.F.P. Satu Mare sub nr…………...2008, contribuabila X, in calitate de 
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mostenitoare a contribuabilului Z, solicita restituirea diferentei intre suma achitata anterior 
cu titlu de taxa speciala si cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind taxa pe 
poluare pentru autoturismul DACIA, tip PAPUC, organul fiscal a procedat la calcularea 
taxei pe poluare, pe baza documentelor depuse de contribuabil. 
 
 Intrucat taxa pe poluare  in suma de ….. lei, rezultata din aplicarea prevederilor 
O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule, este mai mare 
decat taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule in suma de ……… lei, achitat 
potrivit chitantei nr…………...2007, A.F.P. Satu Mare a stabilit corect prin Decizia de 
restituire nr…………2008, ca diferenta de restituit este in suma de “zero” lei. 
 
 Fata de cele prezentate mai sus, urmeaza a se respinge ca neintemeiata contestatia 
formulata de X din loc.  Tarna Mare, jud. Satu Mare prin Y din loc. Satu Mare, jud. Satu 
Mare, in calitate de imputernicita a petentei, impotriva Deciziei de restituire 
nr………….2008, prin care Administratia Finantelor Publice Satu Mare  a stabilit o 
diferenta de taxa speciala achitata pentru autoturisme si autovehicule si taxa pe poluare 
pentru autovehicule in suma de zero lei. 
 

IV. Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art.4 si art.11 
din O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule, pct.4.1, 
pct.4.2 si 4.5 din O.A.N.A.F. nr. 986 din 30 iunie 2008 pentru aprobarea procedurii 
privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule,  art.6 din H.G. nr.686/2008 privind 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, art.13 si  art.216 
alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata,  se 
 

DECIDE 
 

respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata de X din loc.  Tarna Mare, jud. 
Satu Mare prin Y din loc. Satu Mare, jud. Satu Mare, in calitate de imputernicita a 
petentei, impotriva Deciziei de restituire nr…………., prin care Administratia 
Finantelor Publice Satu Mare  a stabilit o diferenta de taxa speciala achitata pentru 
autoturisme si autovehicule si taxa pe poluare pentru autovehicule in suma de zero 
lei. 
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In conformitate cu prevederile art.218 din O.U.G. nr.92/2003, republicata si 

ale art.11 alin.(1) din Legea nr.554/2004, prezenta decizie poate fi atacata la instanta 
judecatoreasca de contencios administrativ competenta potrivit legii, respectiv 
Tribunalul Satu Mare, in termen de 6 luni de la data comunicarii. 
 

DIRECTOR EXECUTIV 


